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nt szio atejnanczio 1913 meto,

Ba kas pripranta prie “Sau
les”, tai rymti be josios ne ga
lės.

KSMOS VALANDOS” ir kožnam

laimina visame.
Redakcije.

KAS GIRDĖT?
Su szituom numariu 105 

baigėsi gazietinis metas ir vė
lei su pagialba Dievo pradėsi 
me no pirmo numario. Rasz 
lavos ne mainisimia ir toliau? 
taja pi ežia raszisime, kad 
skaitytojams intikti, ba ne del 
saves ižduodame, tiktai del 
lietuviezkos visuomenes.

Nuo naujo meto pradesime 
ilga puikia istorije kuri vi
siems patiks.

Ant to užbaigėme szita me
teli su dydelu džiaugsmu ir 
pasisekimu, jog Dievas visus 
sveikus užlaikė ir turime ge
rus laikus.

Vienas isz pirmaejviezku (!) 
laikraszcziu ketina iszleiet sa
vo paskutini kvapa ant szios 
aszaru pakalnes po Nauju 
Metu.— Kiti vela užgims in 
jo vieta.— Biznis ir kvailini
mas Lietuviu. Geriause rodą, 
laikytis senu laikraszcziu ku
riu gyvenimas yra užtvirtintas 
ant visadas. -e—

tatai nt . . , . .ai gyvenan- 171 ai atp.ir* . ii ti Illinojaua eteite žino, kad 
jago ne turi ukesiszku popie- 
ru, ne gali pirkti namo. Jago 
po pirkimui namo in szeszis 
metus neiszyms popieru, tai 
po tam laikui steitas lllinojus 
užgriebė narna ir kitoki 1< c 
nasti del savęs. Ter tai tegul 
muso tautieczei gyvenanti Illi- 
nojui, atsimena apie tai ir isz 
yma kanogreieziause popieras

Mahanoy City, 1’a. Utarninkas3l Gruodi8_(I)ecember) 1912
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Metas XXIV

tegul Dievas užlaiko gyvus visus

Skaitytojus “SAULES” ir “LIN

Užsiraszykite “Linksma Va 
landa” o turesyte linksma gy
venimą.

Katrie mielinate ant visado’ 
apsilikti czionais, tai neatbu 
tinai turite pasirūpint norinte 
pirmutines popieras, nes tos 
del atejviu turi dydžiause 
ženklivuma.

jau meneeis laiko ir praszau 
kad tuojaus duotu atsakima, 
bet kaip jie man atsakimo ne 
duoda tai meldžiu tamistu 
duoti man patarime ka su juom 
daryt, nes vis-gi tas ne ka ge
rai iszrodo isz anų puses teip 
elgentys.”

Dabar girdėt kad ir ateinan
ti meta ketina iszeit keletą 
nauju laikraszcziu ir duodame 
musu skaitytojams szitokia 
persergejima, idant ne vienam 
ne siustu piningu priesz laika 
pakol tikrai nepasirodys la k 
raszczio keletą numeriu o tada 
raszykite kad prisiusiu viena 
numeri ant pažiūros ir jaigu 
patiks, tada siuskite piningus 
už prenumerata.

Nuo Naujo Meto prasidės 
teip vadinamas “Parcel Post.” 
Arba nuo to laiko galima bus 
siunsti per psezta kone viską, 
bet tokis pakelis ne turi dau
giau sverti kaip 11 svaru. 
Ekspresines kompanijos tai 
atjausjabai, iį^įį^ar numa
žino preke ant prisiuntimo vi
sokiu ekspresiniu pakeliu.

Frarchzkus Ferdinandas, 
impedisi austrijokinio sosto, 
apgarsino, buk jisai geidže 
duoti luosybe ir atiduoti už
griebtus szmotus Lenkij >s, 
Czekijos ir Vengrams, kad 
tieje sklypai butu raudyti per 
karalius. Toji žine labai pati
ko Lenkams, jog neužilgio 
vela susilauks savo “Ojcziz 
nos.”

Szitas sniegelis ir szaltis 
daug gero atnesze. Dydeluose 
miestuose tukstanczei žmonių 
turi užsiėmimus prie sniego v 
ir daugybe veža geležkeliams 
atkasinet. Nesmagu po teisy
bei, jago daug sniego priver- 
cze, bet tas sniegas ir biznius 
pataiso.

Kaip girdėt, tai jau visi fa
brikai pradeda judytis ir jau 
priymineje žmonis in darba. 
Yra tai linksma naujena.

AkivosZiniosisz Lietuvos.

Aplaikeme keletą gromatu 
su cnlu-uukii- kįdjukgs apgauti 
szitokiu budu: Mete 1'911 bu
vo apgarsinta kad pradedant 
1912 metams ketina iszeiti isz 
Cincinnati, Ohio, laikraeztu 
kas “Paslaptys žmonijos.” 
Ne mažas skaitlis lietuviu nu
siuntė po doleri ir aplaike szi- 
toki atsakima:
Garbus Tautieti!

Apturėjau nuo Tamistos 
prenumerata ant musu naujo 
laikraezczio, už k ui i isztariam 
Tamistai szirdinga acziu. Ta- 
mista busi pakvitavotas iki 
Sausio 1-rnos 1913 metu 
“Paslaptys Žmonijos” pirma 
numeri gausi priesz naujus 
metus. Jeigu tamistos miešti 
yra lietuviu tai meldžiam pa- 
kalbint užsiraezyti musu laik- 
raszti už ka mes tamistai bu
sim dėkingi. Dovana “Nauji 
Marijos Kalendoriui” prisiu- 
sim ne poilgo. Su szirdingais 
linkėjimais lekam tamistai dė
kingi:

Lithuanian Pub. Co. 
per Chas. J. Gadman.

Acziu Dievui, jau Lietuvei 
Amerike pradeda ženklyvai 
apsiszvietinet. Pradeda sutiki
mas ir meile keroti, dievuoczei 
pradeda sau akis prasikrapsz- 
tinet, o bedievei ne auszyti 
aut tuszcziu agitacijų savo 
burnu. Dingsta ginczai ir 
sznairavimai ant vieni kitu! 
Sutikimas ir meile viską pa
taisys ir pažinimą savo klaidu 
priskubys.

Ne turime už ka vaidytis ir 
skirstytis, tiktai visi kuopelėje 
druczei laikytis!

Isz meiles numirė.
Viename Lietuvos kampe

lyje, neminėsiu ne vietos, ne 
vardo, ne pravardes — insimy- 
lejo neturtingas vaikinas in 
turtingu tėvu dukterį. Tėvai 
neleido teketi. Vaikinas iszejo 
in Amerika užsidirbti sau pi
nigu. Mergina isz rupeeczio 
susirgo, džiūvo, liego ir.... isz- 
leido duszia isz savo suvargu- 
oio limo, Vaikinas pagrįžęs 
su pinigais isz Amerikos ir ra
dęs savo “yį^tmFpinigam 
in akis sakydama: 1 Iszgerete 
savo dukters krauja, lakit ir 
mano!” ir iszsemes revolveri 
— nusiszove.

Skuodas.
Telsz. apskr. Pas mus atsi

tiko baisus tamsybes darbelis. 
Vaikinas L. M. insimylejo su 
mergaite B. E. Szi rudeni mi
nėtam vaikinui prisėjo in ka- 
riumene iszvažiuoti. Mergaite 
reikalavo, kad jie su ja apsi
vestu. Vaikinas — atsisakė. 
Tada mergina kerezindama 
apliejo vaikina bjauriais skys 
timas. Vaikinas keletą dienu 
skaudžiai kentejes, tapo in li- 
gonbuti nuvežtas, o mergina 
palicija suėmė ir pasodino in 
kalėjimą. Dabar eina tyrinė
jimas. Tai kokios tamsybes ir 
kerszto pasekmes! Vis dėlto 
taip atsitinka, kad musu jau
nuomene knygeliu ir laikrasz
cziu neskaito, tad nemoka, 
kaip reikia sziame pasaulyje 
gyvenant elgtis.

tu Naujas Meteli
Nekaltas vaikeli

Ka mums szi-met atneszi
Koki meta praneszi

Tegul buna kokis nori 
Nežiūri ant to žmonis dori

Tik kad sveiki dagyvent kitu 
Naujo 1914 Metu.

IS7
Kalėdos kastelgarde

New York.— Dede Samas 
savo kasztu pavieezino visus 
atejvius kurie yra užlaikyti 
ant Edis Island — randasi 
ten 1200.

Dydeleje saleje pastate 
milžiniszkas egles, puikei
rėdytas, o po vakarienei, pen
ki kuningai prakalbėjo in atej- 
vius juju kalboje. Po tam li
kos iždalyta kožnam po dova 
nele.

ju

dvi
ap-

Užmokėjo 8600 idant
wth’BMy’Gfc’—Ttfrs. James 

King^'iena isz turtingiausiu 
mo^zY sziam paviete, likos 
areeztavota už žudinsta, ant 
prisipažinimo Nikalojaus Wil
burn, kuris dirbo ant josios 
firmos. Jojo prisipažinimas 
sekatezei skamba:

“Mrs. King man davė 
doleriu ydant nužudintau 
sios vyra kada tasai radosi
medžiokles. Sake, jog jago 
man pasiseks jin nužudinti, 
tai apsives su manim. Kingas 
buvo asekuravotas ant$2.000 ’.

600 
jo- 
ant

Philadelphia, Pa,

Aplaikeme gromata nog mu
su skaitytojo isz Du Bois, Pa. 
kuris sziteip raezo: “Nusiun 
cziau $1 ir dar ir dabar nėra 
ne laikraszczio nei piningu, 
praeita pavasari rasze kad apie 
Liepos menesi iszeis, dabar 
jau metai praėjo ir neatsiun- 
czia ne piningu nei duoda at 
sakinio ant mano kuri rasziau

Aplaikeme gromata nog tū
lo Lietuviszko patrioto isz 
Philadelj hijos kurie eziteip 
raezo: “Duodaei nuo žmonių 
iezgiret, kad žada dauguma 
užeiraezyt “Saule” atmetant 
kitus laikraszczius. Priežas
ties mat tokia: Kiekvienas 
žmogus nori matyt žines isz 
savo miesto o sako tu žiniv 
niekur neranda ksip tik “Sau
lėje” o isz kitu miestu žinios 
jiems neapeina. Pirmiaus dau
gumas kibo prie .... bet dar 
sako pasidarė netinkama.

Ne galime rugot ant muso 
skaitytoju,— visi konia užsi
mokėjo ant szito meto. Ira da 
keletas ka užsivilkino, nes su 
taiseis ne yra skubu, ba geri 
žmonis, tai žinome, jog ne 
nustos būti skaitytojais “Sau
les.”

Brangus pleisteris ant 
szirdies

Clurleeton, W. Va. — Pa
togi naszle Margarieta Wil
liams turi užmokėt 35 tukstan- 
czius del ponios Osentonienes 
kuri atsiskyrė su savo vyru 
isz priežasties pfikalbinimo jo
sios vyro ant pareikalavimo 
atsiskyrimo. Yra tai didžiause 
suma ant sužeistos szirdies, ko
kia czion likos prisūdyta per 
džiure.

(SZ VISUSZAUU.
Kolcra užsmaugė 1714 

ypatų.
Mecca, Arabia.— In laika 

keturiu dienu kolera užsmau
gė 1714 ypatų. Deszimts tuks- 
taneziu pelegrimu randasi 
czionais.
Nenorėjo nužudyt karalių

Rymas.— Anarkistas Hen
ry Dal Ferro isz San Giovanni, 
ketino nužudint Italu karalių 
Viktorą Emanuelu. Vietoje 
nužudint karalių, atėmė pats 
sau gyvasti, paleisdamas szuvi 
in save. Guli mirsztantys li
gonbuteje.
Kiek yra Lenkiszku

Laikraszcziu.
Pagal skaitlaus pagarsinta 

lenkiszkam laikrasztije “Slovo 
Polskie” tai parodo kad len- 
kiszku laikraszcziu iszeitineja 
net 596. Prosuose iszeina 105, 
Austrijoje 184, Rusijoje 207, 
Amerike 190.

Ižgere guzute — mirszta
Wilkes, Barre, Pa.— Sze- 

sziu metu Onute Galevskiu 
guli ligonbuteje mireztanti. 
Motyna Onutės iszejo pas kai
mynus o mergaite užtikus pus- 
kvatierka guzutes kone visa 
ižgere. Motyna sugrįžus na
mon rado mergaite gulinte ant 
grindų dydeluose skausmuose. 
Paszauktas daktaras palengvi
no truputi mergaitei, nes nesi 
tyki jog isz to iszliks.

Iszkose dantį — pasveiko.
Wilkes-Barre, Pa.— Wil

liam Peck, kuris gydėsi ant 
visokiu ligų, bet neaplaike jo 
kio palengvinimo ir jau buvo 
mirsztaneziu, staigai pradėjo 
kosėt ir iszkose danti. Dabar 
pasveiko. Keli metai adgalos, 
kada radosi pas dentysta duoti 
isztraukt danti, likos užmigdy
tu, o dentystas isztraukes danti 
paleido in gerkle, Peckas nu
rijo nežinodamas apie tai ir 
nuo tos dienos labai sirgo.

Baisi eksplozije.
Allentown, Pa. — Baisi 

eksplozije pakylo czionais pu- 
siaunaktije, kuri sunaikino 
kelis namus ir iszkule aplinki
nėse namuose visus langus. 
Buvo tai darbas piktadariu 
kurie stengėsi tokiu budu api- 
pleszti namus, bet nepasiseke. 
Bledes isznesza ant $50.000.

Tėvas uždraudė ejti in 
bažnyciza— nusižudė.

Zanesville, Ohio. — Leona 
Kleis, 17 metu senumo, papik 
de savžudinsta su pagialba 
truciznos. Priežastis buvo ta, 
buk tėvas uždraudi jiai ejti in 
bažnycze. Visa szeimyna sė
dėjo tame laike prie vakarienes 
Leona atsibus, nuėjo m tėvo 
miegstube, kur ižgerus truck 
nos mire in kėlės valandas.

Kalėdos milijonieriaus 
kudykio

Washington, D. C.— Mili 
joninia “beibi”, Vinson Walsh 
Me Lean, kuriuo turtą apskai
to ant $100,000,000, aplaike 
eglele už tūkstanti doleriu o 
pared imas josios kasztavo 
penki tukstanczei. Szimtas 
vaiku neturineziu da penkis 
metus likos užpraezyti in sve- 
czius. Palccije Me Lean atsi
buvo mažas cifkusas su pa
veikslais del vaiku o po vis- 
kam, kožnas isz vaiku aplaike 
puike dovanele,

Priesz szias Kalėdas utarni- 
kia t. y. kuczioj visa diena isz 
dangaus sniego skrepliai puo
lė, užvertė sniegas kelius ir 
fermeriai su savo produktais 
turėjo sėdėt namieje, miestan 
atvežt negalėjo.

Szventes Kalėdų, diena bu
vo graži ir krikszczionis geros 
valios praleido laimingai o ne
nuoramos, tai savo kailij ne- 
szsitekdami, szukavo kaip 
piktu dvasiu apsėsti.

Philadel) hijos Sąjungą 
Emigrantu Szelpimo nenoreda 
ma gražu ir labdaringa darba 
varpueziais užleist, o czion pi
nigo reik, isz kitur paspirties 
nėra, tai sumanė ir szimet tam 
mieriui rinktie pas biznierius 
aukas kaip ir pernai padare.

Pereitame mete rinkta aukos
South miesto dalij, szimet 

jau rinkta North dalij vadina
mam kraszte B chmond.

Sąjungos Emigrantu Szel
pimo delegatu susirinkimas 
paskyrė prie rinkimo auku są
narius Malinauska ir J. Tra
kimą abu isz South puses, tie 
leidosi rinkti pas biznierius, 
surinko dovanu nemažai ne tik 
pas lietuvius bet ir pas lenkus.

Skaitytojai, “Saules teiksis 
matyt isz szio kokiu budu Phi- 
ladelphijos Sąjungą užsilaiko. 
Sztai žemiaus visos aukos kas 
ka davė pažymėta:
Aukautoju no Richmond 

aukos.
1, Jonas Gudaviczius. keeze- 

ninis ziegorelis, 2, Kun. M.
-rSzvi’.—ū, Lj. Y» OjCieCUUWlCT 

1 dol. 6, Kun. A. Milukas 
“Žvaigžde” per meta 7, Kun 
A. M. “Žvaigžde” per meta

8, Kun. A. M. “Žvaigžde” 
per meta, 9, Kun. A. M. 2 
dol. vertes knyga, 10. Kun. 
A. M 2 dol. vertes knyga, 11, 
Kun. A. M. 2 dol. vertes kny
ga, 12, Kun. A. M. 1 dol. ver
tes knyga, 13, Kun. A. M. 1 
dol. vertes knyga, 14, Kun. 
A. M. 1 dol. vertes knyga, 15, 
K. Poszka 6 dol. vertes 1 nas 
kelnes, 16, J. Bodziak 5 dol. 
vertes fotografija, 17, B. Ra
manauskas 1 na pora czevery- 
ku. 18, B. Ramanauskas 2tra 
pora czeveryku, 19, J. Vit
kauskas 1 bonka sznapso, 20, 
J. 1 bonka vyno. 21 A. Kara- 
liauskis dyi bonkas vyno, 23, 
A. Karliauskis 2vi bonkas 
sznapso, 23, A. Karliauskis 2vi 
bonkas vyno, 24, S. Bajorūnas 
Ina baxa c:garu, 25, J. Ginke- 
viezia Ina beskia obuoliu, 26, 
J. Vilimaviczia Ina gyva gai- 
di, 27, J. Uždavinis britva su 
puoduku b. s. 28, K-Stepona- 
viez Ina baxa oreneziu, 29, J 
Liutkevicze Ina baxa cukerku, 
30, J. Stanevicze 2 svaru 
kavos, 31 F. Gudavicze bonezi 
bananiu 32, J. Vitkauskis Ina 
bonka sznapso, 33, J. Vitkaus
kis Ina bonka vyno, 34, L 
Ginkevicze Ina kumpi, 35, L 
Ostapowicz 1 doleri, 36 K 
Oalkis 25 centus. 37, J. Pie 
nionska 1 muilo baxa 38, J 
Kupiec 1 pora szliperiu. 39, 
J. Demikis Ina pora panezeku, 
40, L. Wojcitchowicz Ina dol. 
pininga.

Bekeris K. Kutra dovanojo 
duonos tiek, kiek Baliuj sve- 
cziai suvalgis tos aukos lei
džiasi ant liuterijos; tuom pat 
laik traukimas bus, kada isz 
kels abelna balių. Szimet ba
liui Richmondo Lietuviszka 
korporacija davė savo didėja 
Music Hall dykai, balius su 
lioterija bus 17 d. Sausio.

L-’oterijos tikietu padirbtu 
5,000 po 10c. Taigi visas pel
nas nuo baliaus, pelnas nuo

lioterijos bus panaudota ezel- 
pimui lietuviu ateiviu, o pel
no reik tikėtis bus nemažai, 
nes tam darbui, žmones simpa
tizuoja.

Su eziuomi turiu sakyti, kad 
beveik ta Sąjungą tik vieni 
Philadelphijie ežiai užlaiko; tai 
baleis, tai aukoms gero žmo
nių ir draugyseziu prie to nuo 
ezipkorcziu susidaro skatikelei, 
ir važiuojasi reikalai toliaus.

Argi isz tikro tiktai vieni 
Philadelphijos lietuviai kalti, 
ir kantez turi rūpintis likimu 
ateivio? Tai jau turbut ne 
Czion visu reikalas, bet naszta 
tu reikalu nesza tik Philadel 
phijiecziai, ir Sąjungai nu- 
pult neduoda ir, tie patis atei 
viai kuriuos Sąjungą aprūpi
na, kai kuriems drabuži nu
perka, kelionei gelžkelio tikie- 
ta iszperka, nuvaževe szalin, 
užsimirszta, neatlygina ta au
ka idant kita toki but galima 
atkėlė vusi gelbet, ir mielina 
kad tai panevale turi teip but 
juomi atkelevusi turi kiti rū
pintis.

Teip, užsimirszta grinoriai 
gave darbus, gal jie nenuma- 
naneziai in tai žiuri ir nėr ka 
sakyt, bet kad musu Susivieny 
jimas L. A. ne atodairom perei 
tame Seime in Philadelphijoe 
Sąjungos praezimue nediretele. 
tai ko norėt nuo grinoriu. Vat 
atėjo isz Brooklyn sąjungos to 
kios pat delegates papasako
jo, o antram seimo sekretoriui 
pamėgo, tai tas vaikinukas ant 
tiek male ir prie dalinimo tau- 
tiszku centu matėsi, kad in 
New Yorko porta atkeli^uia 
FOO dol. o in Philadelphijoe 
porta atkeliauja velnei žin kas 
tai nereik nieko ir, pagal se- 
kretorelio malima miltai nubi- 
rejo, kur sekretorelis norėjo. 
Tiek to, kiek bus galima tiek 
Philadelphijoe Sąjungą nu
veiks, o kada negales, viską in 
Szali padės. Turime isztart, 
kad daug but galima bent ka 
nuveikt, ir viską galėtumėm, 
jeigu norėtumėm. Taigi ir 
czion kaip tik reikalais Sąjun
gos rūpinasi, tai ir szaltinia 
tam tikri randasi, jeigu tik 
kamisija snaustu, tai ne butu 
aukautoju ne Sąjungos Szelpi
mo Emigrantu.

Kas Philadelphijoj girdėt 
dauginus? Toli sulygint lietu 
viu krutėjimą dabartini nega
lima su krutėjimu priesz 15 ar 
12 metu. Anais metais žmones 
kiek atmenama buvo pilni gy
vybes, o dabar tai tartum per 
Velykas po atsigavejimo visu- 
kuom prisisotinę, parezlija kep 
szio sau ramus, tarytum jau vis 
kas galutinai užbaigta ir maz
gas užmegstas. Kas nuo se
ninus czion gyvena tai neduos 
meluot kad dabartini laika 
czion toli sulygint jau negali
ma. Socijalistai pirmiaus su 
savo naujam fdiozopijom kryk 
szte, kryk-zte bet jau ir tie 
pradeda sparnelius nuleist, ne
sigirdi tiek daug trukszmo a- 
part parengimo koncertėliu ar 
ko kito. Girdima kad koksai 
studentas Klimas laikaus pra- 
lekcijas, bet apie pralekcjiu 
isz naszuma niekas nieko nesz- 
neka, gal mažai kas lankosi ar 
pralekcijos neužimamos klau
sytojus.

Apie priežastis czion tylos, 
kita karta patruszkeneime.

Senas Kapas

Linksma pasakėlė.

Tas dėjosi Bavarijo. Laike 
provos sudžia liepi žandarui 
paszaukt viena isz ludintoju. 
Žandaras atidaro dūręs in at
skira stuba, kurioje buvo lu- 
dintojei, pamojo ant vieno ir 
parode su pirsztu ant sudžiaus 
ir nusidavi tasai nevos ludinto- 
jae.

Sudžia: — Kaip vadiniesi?
Ludintojas: — Lokas.
— Kiek turi metu ?
— Asz mislinu, jog tai ne 

ira reikalingu.
— Na ar pasakisi tuojaus, 

kiek turi metu ?
— Triedeszimts tris.
— Kokio tikėjimo?
— Ach ponas sudžia!
— Ar da tu vis ne atsaki

nėsi ant mano klausimu? Ba 
liepsiu tave in kalėjimą paso- 
dit!

— Eimiu luteronu.
— Ar su tuom apskunstu 

gal esi gimine ar geru pažinsta 
mu?

— Asz? —su apskunstu? 
Ne man nesisapnavo! Ka po
nas sudže apie mane mislina?

Pradėjo visi juoktis, katrie 
tiktai radosi o sudžia paszau- 
ke ufzpikias:

— Tu susilaikik su savo to
kia kalba! dabar pakialk ran
ka, ba prisieksi.

— Asz mielinu ponas au
džia, jog tas suvis ne reikalin
ga-

Sudžia perpikias paszauke:
— Jagu tu norint da žodi 

ciptelesi, tai isz tikro eisi in 
jsžtyrir aSl oUR ’ į,askui 

ne.
Jokūbas pakele ranka o su

džia kalba:
Sudže: — Teip man Dieve 

padek.
Jokūbas: — Teip man Die

ve padek.
S. — Iszpažint viską ka M- 

nau.
J. — Iszpažint viską ka ži

nau.
S. — Nieko ne slept.
J. — Nieko ne slept.
S. — Ir kalbėt teisibe.
J. — Ir kalbėt teisibe.
S. — Amen.
J. — Amen. x
S. — Tai ka turi mums pa- 

sakit?
J. — Turiu pasakitie ponui 

sudžiui, jog pasveikina ponas 
pulkauninkas, kuris ant sze- 
dien, 8 adinos vakare uszpra- 
szo poną sudžia ant bankiete- 
lo. Stirna, kuria ponas pul
kauninkas nuszove, jau baigė 
kept.

Sudže: — Ka-a-a? Ar tai 
tamista ne esi ludintoju?

— Na ne, ponas sudžia, es
mių tarnu pono pulkauninko 
ir man liepta papraszit poną 
sudžia, o kad ne radau namie
je, atėjau in szieze. Klausiau 
žandaro apie poną sudžia, tai 
mane in czion atvedi.

O-gi buvo juoku ne mažai.

* Bergane Norvegijoj ran
dasi bažnicze pastatita isz po 
pieros.

* Kožna menesi Londono 
giventojei nuriję 9,000,000 
ojsteriu.

* Alaska likos atiduota per 
Rosije del Suv. Valst. 1876m.

Sziupinis.
* Profesoris Rudolfas Talk, 

vokiszkas metrologistas iszpra- 
naszavo ne pereenei dideli 
szturma, kurie ketina atlankit 
Berlina. Szturmas ant galo 
atėjo ant paženklintos dienos ir 
adinos, perkūnas trenke in tris 
bažniczes, užmusze ketures ipa 
tas ir perekalde ezimta med
žiu.

* Ira aprokuota, jog uždera 
jimas tameicziu pavietuose 
Salem ir Cumberland N. J. 
szi meta ieznesz ant 12,000,- 
000 blesziniu. No 1893 igi 
1897 metu likos sunaudota ko
ne 5,250,000 gurbu, arba lg&-—" 
000,000 blesziniu
per Suv. V-’ '



Mariute prisiuntė Petrukui dovana, 
Kuria aplaike Kalėdų di na, 

Petrukas isz dovanos užganadytas, 
Jog per savo mylema ne buvo nžmirsztas.

— Kur Mariute?

MOTINA
Tikras atsitikimas isz tebyrio 
gyvenimo moteres isz didesniu 

miestu.

—-----

Auszriunas labai mėgdavo 
gražiaja lyti. Turėti kokia 
nors moterį — buvo jo eva 
jone, buvo jo karezcziaueiu 
troszkimu. Pastaruoju laiku 
neramus geismai kankino ji, 
nedave jam ramybes.

Vos tik pasilikdavo jie vie
nas, kaip mintis imdavo veik
ti ligi baisaus proto intempi- 
mo, ligi fiziezko skausmo vi
same kūne, jieszkodamae bu
do, kaip užkariauti moteri.

Draugai, kurie tankiai gir
tuokliaudavo su parsiduodan 
ežiomis moterimis, kviete ji sa
vom kompanijon, bet jie, ge 
doe ir paeibiaurejimo jausmu 
verdiamas, visuomet atsieaky 

. davo. Jie juokdavosi isz jo, 
vadino ji mergele, kuri bijo 
nustoti savo nekaltybes. O 
geismai kiekviena diena vis 
stipriau ir stipriau virė, tary
tum jieezkodami iezejimo 
Kiekviena diena jie vis drą
siau reikalavo užganedinimo

Jis^įaute, kad jau nebera 
pats &Dt tfttvco, 

TauvaftiyCi kokia nore moteri, 
fakta biauru ir atkaru, jis pa
dare sau kuone nepasiekiama 
svajone.

Negalėjo juk jis, ieztikruju, 
kovoti su pabudusiais geismais. 
Juk anksti, ar vėlai — visvie 
na jie pergales. Ta jis labai 
gerai suprato, bet kodėl tai jo 
būdas instiktiviezkai kovojo su 
jais.

Jam juokinga, kad jie ilgai 
state kokius-tai vaikiszkue ple 
nūs, tuomet, kaip ta viską ga
lima padalyti visai lengvai, 
kaip daro kiti.

Laikas-gi pagaliaus perstoti 
būti vaiku....

jos?.. Ne .. Ne... reik palauk-( 
ti.

Nepažinstamoji tuo laiku 
žiurėjo in Auszriuno szali. Jos 
žvilgesys apsistojo ant jo. Ji 
tyliai priėjo ir atsietojo kone 
szalyj jo. Auszriunas susijudi
no dar stipriau. Jis nerviszkai 
mojavo lazdute, taisė skribele, 
be peratojimo tampė vos paste- 
biamus ūselius.

Nepažinstamoji su nepasle
piama žingeidumu žiurėjo in 
Auszriuna.

— Bukite taip malonus, pa
sakykite kelinta dabar valan- 
la! — staiga kreipėsi ji su 
klausimu.

— Su užsiganedinimu.... 
Vienu akimirksniu... Tuojau... 
tuojau....

Jam dar-gi užtraukė žada.
— Sztai... deezimta valan

da...— užbaigė jis virpancziu 
balsu.

— Acziul... Bet ko tamsta 
taip susijudinęs?...

— Ak... Tai tik taip... taip 
sau....

— Eikime geriau pasivaiksz 
czioti!... — Norite! r- su nu- 
eiszypsojimu tarė geltonplau
ke.

— Dar-gi labai.., — suszu-
Uz valandėlės Auszriunas 

nusiramino, paėmė savo sake- 
leive po ranka, ir jie garsiai 
juokdamiesi, atmine jo gėdin
gumą ir susijudinimą.

kersztas. . . . kereztas netik 
prie mano vyro, ne.... bet ir 
prie visu vyru.... Kodėl taip 
asz nežinau....

Ir asz ėmiau kerszyti. Asz 
apdovan davau savo liga ir 
jaunus ir senus ir turtingus ir 
beturczius. — visus be iszsky 
rim.■!.... Ėjau veltui, jei 
man neg-dr jo mokėti.... Prie 
kiekvien -s aukos pas manę 
gimdavo noras surasti kita. Ir 
taip a-z gyvenau ir gyvenu 
tuoju kersztu!....

Klat sydamas jos Aueziunas 
visas virpėjo.

— Bjaurybe! Katu padarei 
si manimi? — suszuko jis, 
it proto nustojęs.

Ji- raudodamas lauže rankas 
draskė plauku’. O ji su neapy 
kautos pilnu nusiszypsojimu 
žiurėjo in jo iszgaeti

— Tu mane pražudei.... 
Tu atemei mano gyvenimą!...

Bet ji pasiliko rami ir szalta 
Staiga ji susipurte. Viena min 
tie žaibu perleke per jos gal
va.

— Perstok!, neverk.... 
Nebepagražisi.... Kagi dary 
ti... Neverk!....

— Jis tampamas raudojimu 
pakele savo apverktas akie. .

— Neverk. . . . meiluti. . . 
Ji glostė ranka jo plaukus. 
— Iszpildyk viena praszy- 

ma. atsegk ant valandėlės savo 
apikakle... Ant valandėlės! Ir 
nelaukdama jo sutikimo, ji 
skubiai, pati eme segti. Jie 
neprieszinos Ji greitai sugrie
bė kybojusi ant jo kaklo me- 
dalike Ii ir insisiurbe in ji de- 
ganeziu žvilgesiu.

Su iszplestomie isz baimes 
akimis ji paezoko in ezali, pa
krito ant aslos ir ilgai, ilgai, 
it beprote, sėdėjo murmėdama 
kokius-tai nesuprantamus žo
džius. . .

Auszriunas, nesuprasdamas 
kame dalykas, žiurėjo in ja 
Užkeliu minucziu ji atsistojo

Jos veidą užgulė kas-tai bai 
su=, kank naa.

— Tu mano autus! — vos 
laikydamos ant kojų sueznibsz 
dėjo ji ... . — R N.

~ PUIKUS SKAITYMAI ‘
NAUJOS KNYGOS
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Kalėdų pirma diena, 
Buvo kaip kur linksma, tai 

ne naujena, 
Žinoma, jago gere alų, 

Tai vieko pasitaiko ant galu 
Susirinko in viena vieta vy

rai, 
Linksminosi gana gerai, 

Atsirado ir mergyna, 
Kuri arielkos ir alaus gere 

gana.
Kada gerai prisigėrė, 

Kone kožnam už ausu tvėrė, 
Ir kudlaczijo, 

Kiek tik galėjo.
Vyrai jaja pradėjo besarmate 

vadyti,
Ir konia in terla spjaudyti. 

Mergyca baisei perpyko, 
Ir namon sau nuvyko, 

Kada josios brolužėlis apie tai 
dažinojo, 

Visiems su kuloku grūmojo; 
Norėjo velei adgal sugrįžt, 

Bet negalėjo iždryst, 
Nežinojo pas ka nuejti,

Ir prisiglausti!
Jau vyreli, kad grinorka, tai 

grinorka, 
Su tokia užsidėt, neyra ka.

* » »

Szenadorije karezemoje, 
Suteszkino žmogui mokale, 

Net kaulai birejo, 
Ir kraujei teezkejo 

Žmogeli, gyriaus palautum, 
Po karezemas nesivalkiotnm, 

Ir ne girtuoklautum, ‘
Tai nuo bobos su prosu ne 

gautum. 
* * *

Del muso vaiku.
Du garsiu vyru.

Karta Aleksandras Didy
sis, garsusis Makedonijos ka
ralius, būdamas viename Gre- 
kijos mieste panorėjo iezvys- 
ti galvuczraus Diogeno. Ka
ralius rado ji sėdinti prie- 
ezais saule ir betaisant 1 aczka

— Asz Didysis Makedoni 
jos karalius Aleksandras. — 
prabilo karalius.

— O asz Diogenas, — at
rėmė iezm ncziue karaliui.

— Ir tu manės nebijai? — 
tese Aleksandras.

— Tu blogas ar geras? — 
paklausė Diogenas.

— Asz geras,—pasakė Alek 
Sandras.

— Na kas gi bijosi to, ku 
ris geras! — atrėžė galvoczius.

Karalius it abejos Diogeno 
sumanumu ir nepaprastu jo 
gyvenimo budu.

Pasikalbėjęs kiek su juo, 
karalius pasakė:

— Asz matau, jog daug ko 
tau trūksta, Diogene; mielu

Juodkai
Atviras

— Matai ženteli, neira da 
menesio, kaip pas jus buvau 
dabar velei pribuvau!....

— Tai nieko, motinėlė, jau 
no g m tos dienos re turiu gi- 
luka.

Būva vasaros vakaras. Ant 
bulvaro grieže muzika ir visas 
jie buvo apipiltas marga vaikez 
cziojancziu minia.

Orkestro balsai skriejo per 
bulvarą, palengvo tilo ir, pa- 
galiaus, vienijos su gatves 
triukszmu.

Auszriunas ėjo 
jancziuju minioje, 
insižiureti in praeinancziu mo
terų veidus. Lyg koksai žino
vas jie apžiūrinėjo jo ju lieme
nis ir kūno formas. Ir kuomet 
jo žvilgesys susitikdavo su mo 
terš žvilgesiu, jis raudonuoda
vo isz užsiganedinimo. Geis
mai, ir sziurpuliai, supurtyda
vo jo kuna.

Isz ju tarpo jie iezrinko aki
mis kaip galima žingeidesne ir 
gražesne.

Sztai jo žvilgesys apsistojo 
ant dailios geltonplaukes, nors 
tiesa jau nebepirmojo jaunu- 
mo, bet vis dar pritrankau - 
czios. Ji stovėjo szalyje ir žiu
rėjo minion.

Auszriunas pajuto prie jos 
koki-tai keista, neaiszku pa- 
traukima. Jie iezejo isz minios, 
atsistojo netoli nuo nepažįsta
mosios ir emesekti kiekviena 
jos judėjimą. Galvoje dygo 
mintis po mincziai.

Ir ka, jei ji dora ?
nemaloni ir negeie

vaikazczio- 
atengdamae

Ga)

Jam baisiai linksmu. Paga
lbaus tai jis vienas su moterim. 
Bet svarbiausia tai tas, kad ji 
juomi nupirkta!

Fu! kaip karszta! Jis taip 
daug gere.... Bet kodėl ji nu
budusi ir tyli? Gal būti ji su 
pyko ant manes?

Tylus, liūdnus orkestro bai
sai bangomis veržėsi pas juos 
kabinetan. Virpėjo, verke ir 
raudojo.

Lzblyezkus, užsimaecziuei 
ji klejoje liūdnomis akimis 
per kabineto sienas ir ju žvil
gesys perdurdavo jas ir eidavo 
toli toli. Tarytum jie mate 
ka-tai už sienos.

Gaili meliodija ineiverže jos 
sielon ir šukele atsiminima su
kuri. Giedriunas žiurėjo in jai 
nenuleisdamas girtu akiu Jo 
apsvaigintame proto iszdygo 
staiga žingeidumas, apie ka ji 
dabar masto.

— Pasakyk, kas su tavimi 
pasidarė? — paklausė jie.

Ji tylėjo.
— Na, pasakyk-gi!
Ji ilgai žiurėjo in ji ir prata 

re liudnu balsu.
— Tu nori žinoti?
— Taip.... Taip!
— Asz atsiminiau savo pra

eiti. Asz buvau laiminga, 
daug metu praėjo nuo to lai
ko.... Ar tie orkestro garsa,
pabudino ji, ar tavo veido!* 
brukszniai primine man kita. 
Asz buvau už vyro, buvau 
laiminga.... Paskui taupas 
mane buvo dvieju metu sū
nūs .... Vyras užkrėtė mane 
limpanczia liga. Ar tu gir
di ?.... Kaip tai baisu! Pas 
mane gimė prie jo neapsako
ma neapykanta.... Asz dau
giau nebegalejau su juo gy
venti, asz apleižiau vyra ir 
kūdiki.... Asz beprotiezkai 
ji mylėjau, bet asz apleidžiau

> su manimi....

o 
JI o 
* o 
o 
v O 
V o

o

o 
K o

o 
K o 
Y o

o 
B o

o 
V o 
K o
B o

o

o r o

o

maioui ir negeiB ji myiejau, i 
Kokis ji daili, Liga pasiliko 
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sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ratus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25c.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso mieles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo 
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
trasir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
‘ Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme^už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o.

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25c
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4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25c

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus’’ “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke ežios knygos 25o

Skaitykite! "S 
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame visvs kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. F 9CZK0WSKI-C0.

Mah joy City, Pa.
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Po Kucziai, su maezina in Lu
zerne nulėkiau,

Nes telegrama gavau ir ko
medijų ten regėjau,

Kelnorese ir stuboee pilna 
alaus pridėta, 

Pusbaczkin ir baksu pridėta.
Tai vis buvo ant ezventes Ka

lėdų,
Kad geriau linksmintis, ga

jau kad linksminosi tai link
smina.'!

Net pasigėrusios bo^JT i 
kaklu kabinosi,"

Ir per žandus tviezkino, 
Prie katro prisikabino.

O galybe! kas do plovones, 
Jog ne galėjo klausyti geri 

žmones!
Kuopoms bobos slankinėjo, 
Ir savo vaikus ateivedinejo; 

Ir del tu biedniokeliu alų da
vinėjo, 

Plovojo, ant niek nežiūrėjo.
Kas bus isz tokiu vaiku, 

Už keletos metu ?
* * *

Gerai, jagu tėvas digta sunu 
turi,

Tai ir užstot už tęva gali: 
Per Kalėdas, Pittsburge tėvas 

su eunum, 
Pas kitus atėjo,

Ir vienam vaikeliui molinus 
briliue uždėjo.

Kas do priežastis buvo, 
Kad tuos brilius uždėjo, 

Bet jago tėvas kitus su eunum 
pjudo,

Tai yra niekszai abudu!

ant

Jau kad geri, tai geri laikai, 
Ba kur tik pamatai, 
Pilni atrytai žmonių, 

O vis pusėtinai linksmu.
Kai ežeruose alaus szauke, 
Kiti vyreli ejniki trauke, 
Mat St. Claire linksmumas 

negeluoje, 
Tai in dydesni miestą važiuoje.

Vieni kad ka nusipirkti,
Kiti kad smagei laika pra

leisti;
Kožnas skubina, 

Ir gana.
O ka jagu proto stokuoje, 
Tai žmonelei paikioje.
Ir bobeles apsileidže,

Ir tosios prie alaus linksmai 
laika leidže,

Ne iezezluoje kampu, 
Ne apžiūri ne vaiku, 

O jau ka vyralas, 
Tai kaip jovalas, 

Tpfu!
Net szlyksztu!

O kad da Kalėdos, 
Baltruviene daugiau pagiedo,, 

Tuom kart bais gud 
Tegul visi būna gud

noru apsiimu tau padėti: pra- 
szykie manes ko tik nori.

Pasitrauk tu truputi in eza
li, — atsake in tai Diogenas,
— tu man trukdai gėrėtis sau
le

— Kas-gi turtingesnis, — 
tese galvoczius: — Ar tas, kul 
ris džiaugiasi savo ezvarku 
ir krepsziu, ar tas, kuriam 
permaža yra visos valsty
bes, kuris praplėtimui savo 
valstybes ribų sutinka kas 
diena tuketai ežius kliueziu, 
gresianeziu jam mirtimi?

Szis galvi cziue gyveno ket 
virtame szimtmetyje priesz 
Kristaus užgimimą ir pra
gyveno 90 metu. Sulig jo 
nuomones, žmogus turi taip 
gyventi ir elgtis, kad butu 
patenk ntas tiktai tuo, kuo ga
li kaip nore apsieiti.

Jo visas turtas buvo tik 
lazda, prastas drabužis, krep 
szye, ant pecziu ir mažas bhu- 
delie, kuri jisai sumusze, kai 
pamate valka, gerianti savo 
rankos delnu. Naktis pealeiz- 
davo ant visuomenes instaigu

Mažas Kaziukas jau nebe- 
pirma karta pakliuvo mies
tan. Kelinta karta mate di 
delius miesto murus, puikius 
cementinius takus, daugybe 
beeluaneziu žmonių, begale 
sankrovų — sankroveliu.

Bevaikszcziojant po miestą 
pasinorejo Kaziukui valgyti. 
Pamate jis ant keptuves lan 
go kelis pyragus ir, nors pi
nigu su savim neturėjo, bet 
intejo vidun.

— Kiek Tamsteles praszote 
už ežiuos pyragaiczius? — pa 
klausė Kaziukis.

— Už deezimti devynios ka 
peikoe, — atsake jam.

— Už deezimti devynios ka
peikos — pakartojo vaikas.
— Tai už devynias bulkutes 
aeztuonioe, už asztuoniae — 
septynios kap., už i-eptynias
— szeezios, už rzeszias — p n 
kioe, už penkias — keturies, 
už keturias — tris, už tris — 
dvi, už dvi — viena kapeika, 
o už viena bulkute — ne vie
nos. Tai gi duokite, Gerbia
mieji, man viena bulkute; asz 
nuo pat ryto nieko nevalgiau, 
o dar vakaras toloka.

Keptupes savininkai, maty
dami isz vienos puses vaiko 
gudrumą, o isz kitos jo atviru
mą, mandaguma ir teisingumą 
davė vaiku kelias lygiai bul- 
kutes, davė jam dar ir arbatos 
ir taip Kaziukas, pavalg s pa
dėkojęs savo geradejam, iszejo 
ieezkoti savųjų kad pargrįžus 
namon.

Žvirblelis
Czirik-czik, czirik czik! 
Czirena žvirblyz:
Vargus ir nelaimes 
Skaitliuoja jie vis.

Czirik-czik, czirik-czik — 
Vargai tik vargai: 
Nėra jau grūdeliu, 
Tik bada matai!

Žiema jau atėjo
Su szalcziais, sniegais: 
Ji žeme uklojo!
Kuo misti manai?

Czirik-czik, czirik-ezik
Nėr kur pasidėt: 
Visur tik vien szalta, 
Vai daug reiks kentėti.;-,

Prezidentas Taftas keliauna in Panama 
peržiūrėt kanala.

Kokia galva, tokia ir 
kalba

Pamate asilas uk ninka avi
žas sėjant ir prabilo in karve- 
kurios ezale jo pievoje žole ėdi 
nėjo

— Žmones sakosi esą gu
dresni, iszmintingesni, inteli- 
gmtiszke-mi už mus — gy
vulius, o sztai žiūrėkime, ka 
mus ūkininkas daro: barsto 
po žeme avižas, lyg neturėda
mas savo gera kur padėti.

Geriau atiduotu avižas man 
už tai, ka žagare traukiu, arba 
vieztoms, kad kiausziniu pride Į 
tu.

Praėjo pavasaris, atėjo ir 
vasara. Ant avižomis užbarsty 
to lauko užaugo puikios avi
žos; atėjo ir rudens metas 
Ūkininkas suvalė nuo lauki- 
avižas ir žiema szerdavo jomis 
asila.

Introligatorne.
APDIBBTUYI IHHD.

Aysidi rba seuo* maldaknyges i storis n 
utoe ir laikra-tcaei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgele*, 
Jagis Drangas, Tėvyne ir L L 
Frisians ’arui knygas apmokekyte paeito a> 
rsp-eeo tasitus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
<14 U. Spraea. Mahasav Cit*

Naujiena.
— Ar žinai Onute, pasaki- 

ein del tavęs naujiena!
— Ar naujiena! Na-gi, es

mių akiva....
— Vakar su marijoną ant 

tikro sutariau paeziuotis.
— Ir tai vadini naujiena! 

Jau ijje no ketunu nedeliu už 
praeze mania ant pamerges.

Pasikalbėjimus su kurti
niu.

— Ar teieibe, Juozai, kad 
psezuojesi su Agota?

— Muso karve raguota?!...
— A-z klausiu kadai tavo 

bus su Agota veseile?
— Kaip dantie gele tai bėga 

seile.
— Asz klausiu, po velniu, 

kada bus ezlubae!
— Tai-gi, važinėjau ant jo 

marko, atmuszi nagas tai da
bar szliubae.

— Jau tu Juozai suvis au- 
su ne turi!

— Ar pataisiti gab I
— Kvaili, asz ne kanivo- 

lae!
— Tu pats balvonae!
— Dievaž gausi per snuki!
— Matai, jau su uodega su

ki.
— Asz tuojaus užsuksiu.
— Gerai, tai da palauksiu.
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NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE

DAGI ALBO S KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
gali in trumpa laika pats per 
save iszmokti Angelskai sziek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita 
in Franouzini raudona audima 
irkaeztuoje tiktai £ j . Kasztoa 
nnaiantimo mea apmokama.

SAULE Mahanoy City

4

ii 
*

X|z
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ml
SENI VYRAI |

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000 
KNYGŲ 
HUI IIEl VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamft 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuę knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime 
Ss. Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keiy

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syfllk 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnelma, Abel- 

. —:—JSs. na pragaišti špoku. Pragaišti gyvybes sky-
stlmo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma. Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusč, priva—ai ir slapta, su ma
žais kaštais. k

Tūkstančiui vyru atfravn sava tobulą sveikatą, spėka* 
ir stiprumą per paęėlbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina Siam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
inoti. Netrotlkiet sava piningu moklcdaml už prastu*, 

bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą JI 
pasakis kodiel jua kentėti ir keip galėt galiutinai islgy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAL 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeio sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums Sendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimlnul dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet m*o 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė........................................................ .

Adresas............ . ............................................................ ••••••
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Atviras
— Mitai temd>, 

menesio, bipmj(Į^ 
dabar velei pribinį 

j —Tai nieko, t-į,. 
neginto! taoati,j. 
lok.. !

Sveikata galima apsau
goti ir ligas prasza 

linti jago pritai 
kinsyt valgius.

(Parasze Dr. B. . . . specialistas.)

Tris vadovai

Saujittk
— Ar žinai 
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— Ar D.Djiena! ta-;
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— Ir tai valini turi 
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Mesa.
Amerikas suvartoję mėsos 

daugiaaše už visus kitus skly 
pus nes cze yra vienas isz at- 
stovaneziu valgiu mesa; be 
klausimas yra. ar vadinama 
mėsa yra sveikatai nekenke- 
ma? Daugiause cze Amerike 
žmones serga nuo mėsos, nes 
per daug valgo ir kone tris ar 
4 sik per diena. Kaip kiti 
maistai yra snfalezevoti, tei- 
pat-gi ir mesa, nes atsiranda 
kad gyvulei buna serganti ir 
netinkami ant maisto, bet slap
ta užmusza arba nustipusius 
parduoda in mesiniezes, teipgi 
kitu kartu ir gera mėsa yra 
dydei sugedus tik užlaikita 
per visokius kemikiszkus bu 
dus: vartoje, boraxa, salisilika 
rukszti, saletra, ir ant suga- 
dyntos mėsos daugiause drus
kos pila, paskui rugyna ir 
parduoda, bet galima iškirte, 
jeigu kieta ir raukszleta ir ge
rai sudynta mesa tai turėjo bu 
tie sugedus. Terp darbinikisz- 
kos kleeos daugiause suvartoję 
kiaulenos “kumpiu”; kisulena 
kitu kartu padaugina ligas, 
nes kiaule ėda viską kas tik 
patenka ir neiszskirent žmo- 
giezka meezla kuri labjause 
kiaules myli.

Avinczena, visztiena ir dau
gumas paukszcziu mėsa, yra 
silpnu, ligotu ir jaunu vaiku, 
tik kad buna gerai iszrirta ir 
butu szvieže. Vysztiena yra 
nebrangesne už jautiena arba 
kiaulena, ir yra sveikiause ir 
sudrutinaneziu maistu, sriuba 
su ryžeis del ligotu ir kūdikiu, 
reike duote iszki szus toki skis 
tima. Taigi avineziena teipat 
gerai del ą’lnnn kaino del 
sveiku. Kep -: -sa yra gar 
džiause, bet sunkai persidyrba 
vydurioso 
tokios daržoves valgou'os prie j 
mesiezku valgiu : v.
tokios salotos, tyrnei, ■ ’ 
s iebelbonai L-orkv ».
lapai del lapbn b’1ū. .t 
javai, kurs užsioje dali mi sis- 
I a valgiu, yr'.. teipg* 1 < ;

Saule jau seniai pasislėpė 
už kalnu, idant pasilsėti po 
dienos savo darbui. Juoda 
tamsi naktis apglobė savo di 
deliais sparnais pasaule ir ram 
dino dienos triukszmus. Misz- 
kas stovėjo pilnas tilos ir ra
mumo. Kraszte miezko stovėjo 
jaunikaitis žiūrintis in tamsa; 
medžiai ir krūmai taritum isz- 
tiese savo rankas viliojo ji 
prie save ezakomis ir smageis 
pa-znabždais lapu. Jaunikai
tis mate prieszais save tik bal
ta akmenini takeli, o kad bu
vo jis d'asiizku, nežinojo kat
ruo eiti. Gabaus neilgai mas
tės leidosi eit, užmerkęs akis, 
davės laisve savo žings
niam; ėjo tiesiog kur vede ji 
likimas ir jis neeirupino jam 
atsiprieszint besigeredamas 
svajonėmis. Vos patemijo, jog 
kelmai ir szakos medžiu kas 
kart smarkiau prie jo artinasi, 
o užsigavęs in kelmą nubudo 
isz savo svajonių sapno ir da
bar net patemijo, jog nežiū
rėdama kur eina suklido ir 
nuėjo in tankumina tamsaus 
miezko, kad iszkripo seniai isz 
takelio ir jau jo suvis nemato 
aplink saves; pradėjo akimis 
jieszkot jo, bet veltu, vis mate 
tik tamsa, medžius ir krumus 
girios. Pradėjo eit dar smar
kiau pirmin jieszkodamas ieze- 
jimo isz nesmagaus padėjimo, 
bet veltu stengėsi iszsigelbet 
isz tankumino girios, vaiksz- 
tinejo vis aplink sukindamas 
ratus ir nerasdamas iszganin 
gos epraugos, net galiaus smar 
kiai atsimuezes tamsoje in me
di, parpuolė pajiegu netekes. 
Gulėjo, nežinodamas ka veik
ti, nore badas ragino ji prie 
gelbėjimosi, bet jis nusiminęs, 
paslėpė in delnus tarpa savo 
veidą ir gulėjo nepaeijudinans, 
kai pi apnikęs ir graudžiai ti
kisi prs virto.

I ma pakele galva 
ris virai, ku-

g ,

žiurėjo, iszvido prieszais sto
viuosius du virus.

— Ka ežia veiki?
— Mirsztu, susimilekit.
— Kokiu bud u tau galime 

prigelbet?
— Ali, iezveskit mane isz 

tos prakeiktos burviezkos gi
rios, nes ežia pražūsiu.

— Taigi turi imt viena isz 
musu sau usz vadova, kuris ta
ve iszves.

Jaunikaitis pažiurėjo in vi 
ra juodai apsitaisiusi ir apsi- 
juosiusi raudona juosta ir ne
ilgai mislidamas tarė:

— Imu tave.
Nepažįstamas padavė ranka 

pakele nuo žemes ir nuvede. 
Po ilgam ėjimui priėjo kraszta 
baisios prapulties, isz kurios 
gilmes daeitinejo prie ausu 
jaunikaiezio vaitojimo ir dū
savimu balsai.

— Del Dievo, kur mane ve 
di asz jau toliaus eit negaliu. 
Kaipgi perkelsi mane per ta 
baisia plaieza. Oh, baime ma
ne ima.

— Tik sziuo keliu gali isz- 
eit isz girios, ten žemai givena 
mirtie, kuri tave paliuosuoe isz 
vargo ir kaneziu.

— O nelaimingas — suvai
tojo jaunikaitis. Bet kas esi 
tu, kuris atiduot nori mane m 
nagus mirties?

— Asz esmių Nusiminimas.
— Traukkis szalin nuo ma

nes! suriko jaunikaitis. Nu
vargintas ir suteriotas griuvo 
ant žemes.

Kada po valandai nubudo 
isz bejausmingumo, iszvido 
prieszais save vira melinais 
marezkiniais apsitaisiusi ir dir 
žu apsijuosiusi; kirvio kuri ne 
pažįstamas laike rankose, jau
nikaitis persigando ir norėjo 
jau surikt, idant nuvarit nuo 
saves žmogų, bet tas atsiliepe 
in ji.

— Kelkis ir eik su manim, 
mano sunau, be mano pagel
bos pražūsi, asz tave iszgelbe- 
eiu. Rode tolimas dar krasztas 
girios, tave nuvede vilingi va
dovai toli in jos vidų, bet kas 
sunkinibias ir vargus apveiks, 
tam Dievas padės.

Jaunikaitis padavė savo 
ranka aopo».i9tamam ir laidosi 
in kelione. Yna..““^Jįjrvju 
gmos ir dare jaunikaieziui ke
lia.

— Paimk szi raneta ant pe- 
cziu—paliepė vadovas ir eik 
paskui mane.

Jaunikaitis paklausė, nors 
buvo labai nuvargęs ir nuilsės, 
o badas naikino jo pajiegas. 
Bet jis toliaus ėjo, tuo kelias 
darėsi smagesniu, tuo stipres
niu jautėsi jaunikaitis, giria 
pradėjo retintie, o skaisczioi 
saules spinduliais apszvietinejo 
aikszte ir takeli szale kurio Ai
dėjo žiedeliai ir žaliavo kvaps- 
minga veja. Balkis, arba nasz- 
ta, kuria neeze ant savo pi ežiu 
^engvesnia darėsi kaskart, nes 
Viltie neeze ji ant savo sparnu.

Netrukus jau buvo kraszte 
girios.

Nudžiugęs jaunikaitis žiūre 
jo in begaline tirą gražia aiksz 
te, sotino savo akis židriom, 
padangėm ir gražiais laukais 
kuriuos puosze augtnenee ir 
spinduliai tekanezios saulutes.

— E<ame prie siekio! — ta 
re vadovas. Giria, per kuria 

! ejome, tai vargai ir nelaimes.
Nemirizk to niekad. Dabar 
mesk savo sunkia naszta nuo 
pecziu ir eik savo keliu.

Jaunikaitis pilnas dėkingu
mo, numėtė nuo pecziu naszta 
norėdamas padekavot geram 
vadovui uszklause.

— Kas tu esi prietel, kurie 
man tiek daug labo suteiktai, 
iezgelbejai isz vargu ir nelai
miu ir net padekavones nuo 
manes nereikalauji?

— Asz esmių Darbas — at
sake nepažįstamas ir dingo 
akise jaunikaiezio.

KUR BUNA
Mado brolei Antanas ir Ludvikas 

Jaodeszkai paeina isz Suvaiko gab., 
Kalvarijos pav., l.udvinavo gmino, 
Tarosziszkia kaimo, apie 15 m. kaip 
isz Lietuvos Antanas 7 m. adgal gy
veno Anglijoj, jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso -(ęoi’°O

Anna Juodeszka
11)12 Oregon avė, Cleveland Ohio.

Mano szvogeris Mikolas Luleika 
paeina isz Kauno gub , Raseinių 
pav., Altksandrowskos walosties, gir 
dėjau gyvena ten kur apie Chioaga 
jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (901 ’°1))

W. Yesodavicz
Box 420 McDonald, Pa.

Milžiniszka petisije.
Miestas San Franciskas isz priežasties avietines parodos 

1915, geidže turėti laisves varpa, kuria pirmiauee paskelbė luo 
sybe ir iezsimuęzima amerikonu ant luoeybea iez po angliez 
ko jungo. Toji petisije yra milžiniszka, nes yra susukta ant 
rato kaip tai ant paveikslo matome Ant josios randasi keliole- 
ka szimtu tukstaneziu pravardžių. Czion matome’ pana Emma 
Doane kuris perstatė meldimą del Filadelfijos burmistro ydant 
pavėlintu varpa iszvežt — arba paekolyt del Kalifornijos.

Medžiokle ant vilku su 
parszeliu.

Mete.... ne pamenu 
kiam — apsakinėjo ]

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Kctvcrgą, Chicago, Ill.

Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų i. visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:—

Metams $3.00, pusei metij $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse: 

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Kataliką” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške 
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri ant pažiūros veltui.

Kas nusipirks, 
am uvja meru

Nusipirkite o tureaite Dainelu, 
Per ciela meta ant visu dienelu

“SAULE” 
Mahanoy City, Pa.

2/ Knyga druezei susiūta.
, ras visokiu

390 Oaln"tlktai uzSI t į') SU NUSIUNTIMU w

Iždaveme Didele Kninga 
£$ Dainų susidedanti isz. H 

t 390 DAINŲ ®

LINKSMA VALANDA
Surinkmas I ietuviszkos Literatūros 

Iszeina Viena Karta Ant Menesio.
6’.xl0 coliu dydumo, Knygos formato.

PRENI M ERATA K ASZTUOJE:
SuvicnltuoHo'ValfltiJuoRc ... 81.00 
Europoje, AaHtrallJol, Anglijo! Ir t. gi.50 
Del pilnai užmokėjusi akaititoju SAULES 
tik 50c. ant tIho meto.

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY, PA.

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.

Daktaras"

Lengvas,

BANKIN G HOUSE.
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.* Hor/A 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway 

New York, N. Y 
Kas reikalaana teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegal atsiszaaki in

MAHANOY CITY, PA.
• CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFll’S $300,000.

’ I Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

L Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
;; prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
•• ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
' * turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

• • HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet-
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad.

* ’ W. H. KOHLER, Kasierius.
1.1111 ii ai 11 a 11 i intj i ri M-m litini nii-f'M-i-fci

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta 1848m.

UNION NATIONAL BANK

KOHOROP.OROItOBtOIlOROItOltOBtOltOI'OltOltOttOltOBfOltOBIOBtOROBtOBtOBtOu

I W. RYNKEWICZIUS 
j 233-235 W... CENTRE ST-_ 

o Notariuszas,DidžiauseLitr-* .t«zka 
o Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
J ir Siuntimo Piningu in visas dalis 
K svieto, greieziause ir pigiause.
B* Visi tie kurie per mi s siuntė apie tai geria z:no Tszduoda Dostovierne ■ 

del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Draugysoziu § 
o pristatau puikesazarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. o 
o Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu,Piningus irt.t., raszykite o 
§ pas mane o aplaikysite teisii ga atsakymas.
V Aofeotao2aofeo»otaoaoMo}ao>ioMofecoMoaBo3ao3ao3>Motaotao««(»3BO)iotaoMoaBo

Szimtas Takstanoziu Doleriu ($100,000) yra moša kaaoija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė, 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^ 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivių visu Linija in ir 1st

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bo 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotefsingiausiai.

— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad. 

LJžpraszome atlankiti mumis aeabiszkai ar per laiszka Ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiaasei, ir 
pigiausei galite atlikti.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iudeda žmogaus ateiti 
Preke — 10c.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigouka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lictuviszko D.T. B 

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal (Jarsingiauai Chaldiszku 

Pereiszku, Graikisrku, Aiabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuskite 25c. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Kacztus nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.South Al; Mahanoy City,Pa.

Arklus nuilsusius ir apsiputo
jusius jau ne galima buvo gel 
bet bestijos muso akise papjo 
ve visus; nes kada buvo tuom 
užimti daug jiu padejom su 
ezuveis. In 60 szuviu tame kar 
te puolė ir kone tiek vilku. 
Ant galo po adininei muszti 
nei, bestijos atsitraukė.

Pasibaigė gana gilukningai 
muso medžiokle, nes du metai 
po tam atsitikimui buvau Ju
dintoju baisio atsitikimo. Bu 
vom ant Užgavėnių Krakows- 
kiuje o penki isz mus, iszsiren 
ge ant medžiokles vilku su 
parszeliu. Seniejei mus no to 
atkalbinėjo, pabažniejei kerszi 
no rustibe Dievo, ba tai buvo 
Gramnicziu diena, uez tai bu- 
lem-. užsiiminėt.

Nfes ne kuruos medėjus tuom 
Lt galejei nubaust; mokslai'ma 
soniszki jau užtrucino jiems 
szirdis ir ant uždraudimu ata - 
kinejo “ant to ira kuningai, 
idant laike sveneziu melstųsi 
o ne mes.” —Ira žinomas daig 
tas, jog szalczei daugiause 
vieszpatauje apie Gramniczes, 
o vilkai siunta isz bado, ba net 
insikasineje tvartuose kaime 
Medejei užsispire ir nukelavo 
ant medžiokles.

Adina po adinai slinko, nes 
muso narsunai ne sugrįžta. 
Ant kart atjojo bernas o netar 
damas ne žodžio pradėjo nu- 
puolinet no arklo ant žemes. 
Ineszem jin in pakaju, atgai- 
vinom, nes ilgai dairi si po 
grineze drebėdamas kaip lape 
lis, ant galo paszauke: “Nelai 
me! Visi medejei pražuvo!”

Visi ant tokios žinios nutir
pome.

Kada medejei važevo in gir- 
re, likos užpulti per gauje al
kanu vilku. In vieta begtie, 
pradėjo visi szaudit.

Vienas isz jiu paliepei—Nu
pjauk beri no rogių ir begk in 
dvara. Matome jog pražuv- 
sim. —Nes toje valandoje ap 
siverte roges, medejei stojo in 
gi ta o bernas nujojo in dva
ra. In trumpa laika apsidairė 
in uszpakali saves, idant parna 
tit kas dedasi, nes kone ne nu
mirė; vilkai suėdė likusius ark 
lūs, o medejei iž-zaudami isz 
savo karabinu, ginesi su lau
pom ir peileis, puldami viens 
po kitam.

Iszgirde toki apsakima pri
buvusio berno, kas tik givas 
bego ant pagelbos, nes buvo 
jau už vėlu; vilkai nelaimin
gu ir kaulus in giluma girnos 
nuvilko.

t ko 
ponas 

medėjus — nuvažiavau ant 
Užgavėnių ipas savuosius ,in 
Opatoveka. Perleidau visa ne- 
dele labai linksmai, įba ezve- 
cziu pas seni visados pilna. Už 
ėjo menesis Wasaris, kada tai 
vilkai sueina in pulkus. Besti
jų ne stokavo, o_kad tankei pa 
daridavo bledits, Mikola pas- 
tanavijo isznaikint ir tame 
mierije padare medžiokle ant 
jiu su pagiaiba parszeho.

Toke medžiokle tokiu spasa 
bu pasirengineje: Pirmiauee 
rtanšesr pcTsuregtr, įuojauk'po 
tam, vakare medžiotoje! kėliau 
na su rogėm. Vienas isz jiu no 
laiko in laika paspaudže gi 
va parszeli idant žviegtu ir to 
kiu spasabu patraukinetu vil
kus ant ezuvio.

Žiema buvo gana szalta, ro 
gi-u kėlės geras per tai judino, 
mes greitai isz vietos. Naktis 
buvo szviesi, o geros akvatos 
niekam ne stokavo.

Kada jau artinamės prie gir 
rios, senas Szpokas, garsingas 
ir datirias medžiotojas paspau 
de parszeli, kuris pradėjo 
žvelgt kaip apszutintas Ant 
kart debesei užėjo ant dangaus 
per ka likomės tamsumoje, o 
girrrioje pasirodė žiburelei ro
dos kad inkaitinti anglei.

Szpokas tarė: Ponaiczei, 
tai vilkai, o randasi baisi di- 
dibe, ir ne žinau ar galėsim isz 
to cieli isztrukt. — Iszgirdes 
tai brolis Mikola paliepė ber 
nui. — Grižkie kiek tik ark- 
lei galės! — o in mus tarė;
— Ponaiczei! ne szaukite, pa- 
kel ne paliepsiu: Laikikites 
girai ant rogių idant neiezpul- 
tumete ba dings te!

Pajutom visi szalti muso ku 
nuošė, atloszem gaidžius no ka 
rabinu ir laukėme. Arklei 
kaip žaibas bego, sniegas pra
dėjo pult, o užpakalije mus di 
delis pulkas vilku vijosi pas
kui.

Kada davaževom prie mu
so kaimo tada Mikola suriko:
— Ugnies nes pavieniui, ne 
visi ant kart. — Prasidėjo 
szaudimas, nes roges vis judi
nėsi. Szunes isz kaimo prade, 
jo vilkus užpuolinet nes tuo
jaus aptiko, 
suede.

Mano dede 
suprato jog 
tuojaus paliepė visiem apsigin 
kluot, dideli bromą atidarit o 
pats su sveczeis ir tarnais stojo 
ant gonku.

Tas mus iszgelbejo.
Su dideliu trenksmu inpuo- 

1p---- kiemą, vos spėjom isz
» ... . ——

Taipgi abtfnai vi-1
nuo-u niekaa ne buvo mates, 

-ebejo. Pir- 
1 ant saves 
ZCa.a, apsi- 

\ “s gia juosta,
sa -zit. C' T -tiis ir bran- 

ir. visokiai“ s buvo juo- 
p -s, ap juosės rau- 

. .lona eta, o t. :iasis, apsi- 
I vilk o-ivo mėlius bliuzą, ar-

' į,i n- :s ainkiszkaie 
marszkimais ir af 
tu diržu, o rauko;

— Ko ežia jie

rūmo užl.-i k- .;rr<—na

-’ -~ce n- i arba
pa-n-y kuri užkrecze
ligoms. , ■ kitn artu ūmai nU-
• itin.':. ■ ■ ^os mėsos ar-
ba rt ur negal -i

itlLiZlUI tai-z 
žiu vnnde-' 

bet tos visos

k paprastas 
i u ir aptie-

uoses pras- 
aike kirvi.
ai?— už-

ake jauni- 
isimilekit ant manes.

Ko-gi nuo musu reika-

w;c

l-

:.^k.e'

Bj edintie, daugia 
ga - ir . 
riu kurs y, -tydei 
ligos, nes Arm ritei 
je r;’.u koni ti. 
ku ir viscli-iū 1 
nin ir drieki 
vadinamos gyc 
žisusivs veitee, 
giszif-A“ d.’l da 
Koriu, r ra geri
nereike to naudoti tokio daig. 
to kuris liga prikėlė, o te' ■ ' 
gintie dl giduoles—bet valgi 
kaiL yra prie ligos ir organiz- 
mi ligonio tinkama !

Žuvys.-
Kaistas yra geras ir sveikas 

del tu kurie žuveles myli; yr 
vienas įsi pigiausiu valgiu, .. 
kad buna ju-,s isz vandeni i* 
imtis ir papjautus ir urnai vyr- 
tos, (bet jeigu po keletą nede- 
liu arba menesiu ant ledu sto- 
vinezios, tada sugenda, tai bu
na visai netinkamos). Del 
maisto priskirta yra gereuse 
tiems kure su galva visokį pro- 
fesijonalit-zka užeemima tūry, 
nes sako, kad neapsunkina 
smegenis jeigu žuvys valgo, 
pertai daugiause apszviesti 
žmonis žuvimis minta. Laivai 
su žmonėms nuskęsta, kaip tai 
“Titamk”, tai vys žuvie žmo
nis suėda, kaipo prie dydeliu 
miestu y pre z New Yorko vy- 
soki meszlai eina in vandeni ir 
užtersze ta Dievo dovana, mes 
suvalgome žuvie, gsl kada pa- 
si tai kis žuvis euvalgis mus. 
Teipgi ant žuvu reike temintie 
kad butu sveikos ir neateiduo- 
ttu, smarve. Perkant žuvys 
reikie imte toke ypata kury 
pažysta ar szviežios. Bleezyne- 
sia (cinned f sh), daugumas su 
ptomainu užeitrucina, nes kitu 
kartu oras insigauna, arba ati
dengus toke bleezine reike isz- 
tusztintie in porcelini ynda, 
nereike laikite ne minutos ble
ezine geros eylkes yra sveikas 
maistas, teipgi žuvu yra ru- 
kyntu ir susudyntu visokio 
•rtemo.

(Tolaus bps).

. vien meldžiu, 
iktnmet -ian rodik

le kaip galiu isz tos gi
rios.

Tai-gi 
isz tlrmo 
ves.

J sunik 
t ii: o ta“, 

i giausiu,
l8 sake 
n va.
L Į Viras auksuotam pi. -zeziu- 

o____ juosės juosta,
nuriszipsojo ir padavė jauni 
kaieziui ranka; kiti du virai 
dingo. Tiledamas jaunikaitis 
ėjo paskui savo vadova. Va
dovas ženge placzias žings
niais, o nors ėjo smarkiai ir 
valandos bego in praeiti, 
riai ne buvo galo.

— E“miu nuvargęs— 
jaunikaitis ir sustojo.

— Kodėl neeini?
— Man pajiegu jau 

trūksta, toliaus eit ne galiu.
— Teieibe, esi nuvargęs, 

kelias dar ilgas. Ne galėsiu 
tave iszveeti, bet pro ežia ne
trukus keliaus keliauninkas, 
imk szi karda prisisavink sau 
jo arkli o tas tuojaus sugra
žins tau pajiegas

— Kuomi tu esi, jei man 
pikta patari?

— Asz esmių Prasižengi
mas.

— Szalin nuo manės! — su 
szuko piktai jaunikaitis — ne 
noriu tavęs! — Ir puolė ant 
žemes. Iszgirdo szetoniszkus 
juokus, o potam tila apeiviesz- 
patavo aplinkui.

Kada pakele galva ir pra-

les-iii

DUSO,

sau viena 
tave iez-

i: geriausiai pa
inus buvo turtin

kime blizgėjo, ir at- 
t vado-

g1"

tarė

pri-

ba vilkai viaua

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo LietnTuzltti

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6i9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztua 
mes apmokame.

W. D. Boczkowekl-Co. 
Mahanoy City, Pa.

iszgirdea szuviue 
esame nelaimėje;

Karczeinoje.
— Ar ir tu geri arielkele! 

Juk priguli prie draugiška 
blaiviu!

— Na, teip, tiktai da ne ee- 
—iu pilnu sąnariu— da nesu

ko izeizi menesei.

SZITOJ KNYGOJ ' DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių linų gerui 
išsigydyti, tat teip-iuit laitai gražiui, knlp tik
ras tėvas pamokina Ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ ‘‘DAKTARAS” labaldaugnp- 
rašo apie vyrų ir motorų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai tclp išdėstlneja, Jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at 
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui Ir mote- 
rel labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip Ir 
kų daryti, seniems ir jamniems Ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskų negalima apra
šyti, l*ct tik perskaičius knygų atrasite.

SZ1TA KNYGA iliustruota puikiais mok
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kunosu- 
budavojl.nų. su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS "Daktaras* 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, stiklių 
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi 
narni visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užslscnėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis. šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygų "Daktaras", nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų išsi 
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
išduota, tai kiekvienas jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiūti 
timų.

REIKALAUK dar šiandien, išker
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

TEMYKIT, VYRAI IR MO- 
RY SI Kad sergi, jautiesi kokĮ nors nesvei
kumų ir reikalauji gero specialisto pageltas, 
kad trumpam laiko būtumei išgydytu, tai atsi 
šaukte prie Profesionališko Daktaro. Ph M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj

Atsilankantiems ašabiškal ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

Nuo 10 Ii ryto Iki 4 p p. Nedšl. nuo 10 iki 3, 
oŲtar IrPėtn vnkare nuo 6 iki 8

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LAIVAKORCZIU SKYRIUS-

P. v. ObltCUNAS IR KOMPAN1A
Cor. 12-th. & Carson 8t., 8.8. Pittsburg, Pa.

Tai yra Vienatine ir'senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu §75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvairios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie §150,000.00.

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ani 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir v • 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K.Va raszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursą1 padaro 
Doviernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russ’jos.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsborge, diploma votao 

Varazavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandim*, 
gydime visokia liga. Iszgydo visokes ligas nepaisant is« 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinas T roti mus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydė 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rnmatizma, PlauozU. 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubogina 
Užsisnejosias Ligas kad ir pajinanozios nog Tavu,

Reikalo ruzykito ant adreso
RD VM CD 63S Penn Avi., Pittabarg, Pa.

...._____ . ML KUlXfi AJbMtftU vatam MM

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausią armoni
ką, koncertiną, klernetą, smuiką, triubą, lietuvišką knygą ir nuo kitokią 
smulkią daiktą prie manąs gaunamą

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti 
reikalingus sau daiktus, o už pora dieną gausite juos į 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganetu 
gai išpildau užsakinius per pačtą arba 
M. «l. DAMIJONAITIS, 812-814



DIDELIS PARDAVIMAI
TIK PER 15 DIENU!

Yilant padaryti vietos del nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

sztore už labai nužemintas prekes,
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir 1.1.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apredimu, tai lįir turita proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suczedinti 
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
«

Ateikvte peržiureti Tavora o ir pūtis 
galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

RYNKEWICZIA

Sugar Notch, Pa, — Ku 
ežios vakara kada visi Mrazo 
szeimynele dalinosi plotkeliu 
garnie atlekes paliko puike ir 

[drūto dukrele dH ponetvos 
Zig, Biodzinsku (dukters p 
Mrazo).

I-ztikruju buvo tai puiki 
Kalėdų dovanele in pati lai
ka. Lai buna džiaugsmu del 
teveliu ir dieduko Mrazo.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

— Ryto Naujės Metas.
— Pradekyte nauja meteli, 

su geresniu gyvenimu ne kaip 
praleidote sena.

— Perstatymas “Vagies” 
Nedėlios vakara per Mt. Car
iniu teatrine kuopa Boczkaus- 
ku saleje atsibuvo pasekmingai 
Žmonių buvo prisigrūdę lig 
duriu, jog negalima buvo par
davinėti daugiau tikietu.

Teatras buvo vienas isz pui
kiausiu kokis buvo rodytas 
per lietuviszka kuopele. Mont- 
karmieczei pasirodė gerai. 
Teatra losz teipgi savo mieste.

— Antra diena kalėdų vie
na isz muso bobelku teip pa
sigėrė kad nežinodama ka da
ro, nuėjo ant R -dingo geležin
kelio prie Catawisso ulyczios 
ir puolė skersai geležinkelio. 
Neužilgio atėjo tavorinis tru- 

Vy'ps ir ant gilukio sustojo tuo 
jaus prie gulinczios bobos, 
maezinistas su fajermonu isz- 
lypo isz inžajaus numėtė boba 
in szali ir nuvažiavo sau to
laus. Kas bu jia paskui ateiti- 

r~^ įai niekas nežino.
g - Mrs. George Scheirer, 

Shanty ffil'I, turėdama 
v^idniszka nesupratimą su 

—Sro vyru, atėmė sau gyvaste 
fri'-Msiszovima praejta petny- 

/čžios vakara.
— Antra diena kalėdų ke

turi jonvaikiai nutarė turėti 
biski “foniu”, užėjo pas keletą 
saluninku, liepe duot giart; 
iszsigere neužsimokeja už ge 
rimą iszeidavo sau laukan, jai
gu kuria isz saluninku jiems

Harrisburg, Ill. — Pri 
buvusiems labai sunku gauti 
darbus.— Lietuviu yra daug 
bet apszvietimu nesirūpina 
nieko. — Oras labai gražus ir 
sziltas. Vandenio mažai ran
dasi per ka turės sustoti dirbti 
kasiklos.

— Nedelos vakara, 15 die
na Di c. paszove Antanas Szi- 
maitis savo drauga Vincą Ži- 
lioni in tiesi peti, būdamas 
girtu.

— Detektivas Ben Davley 
netycze paszove lietuvi in ko 
ja.

— Senei laukiamas stritka- 
ris jau neužilgio pradės ejti in 
West dali miesto.

— Miesto gyventojai sudė
jo del “Santa Claus $353 už 
kuriuos pavieszino ir apdova
nojo vargszue.

— Indiana R fining Co. 
pargabeno dvi maezinas in 
E'.dorado kur musz skyles del 
aliejaus. Jago atrastu aliejų 
tai neužilgio pastos czionais 
kitas lietuviszkas miestelis.

Westville, Ill.— Darbai
— Laikraszcziu visokiu pa- 

reina.
— Orionais renka aukas 

ant bažnyczios katra žada pra
dėti pavasari mūryt.

— 16 d. Gruodžio patiko 
baisi nelaime Adoma Petraus
ką kuris likos suvažinėtas ant 
geležinkelio, velionis paliko 
dideleme nubudime paczia ir 
kelis dukteres.

— Nekurioms moterėlėms
prieszinosi tai ir jin da su- 
muszdavo. Ant nelaimes užėjo 
in paskutini ealuna ir ten no
rėjo savo mandruma parodyt, 
bet szitas saluninkas buvo drą
sesnis už kitus ir su gumine 
paipa visus drąsuolius kaip 
vaikus sumusze, ant to ir pasi
baigė “fones”. Kaip girdėt tai 
tie saluninkai kurie buvo su- 
muszti ketina paduoti jonvai- 

-Jkius in suda.
— ^anedeli prasidės krimi- 

naliszkža. sūdąs Pottsville, pro- 
vu labai mažai yra paduota. 
Iszklausimas laisnu ant salunu 
atsibus Panedeli 13 diena, lais 
nu ant nauju salunu isz viso 
pavieto yra paduota tik 75 ap
likacijos.

— William C. Edwards se
nas Mahanojaus gyventojas 
yra pasidavęs kandidatu ant 
miestiszko burgiso. Jisai sako 
jaigu bus aprinktas tai pildys 
savo privaluma pagal tiesas ir 
su visais lygiai apsieis. Jisai 
yra pasidavęs ant Republiko- 
niszko tikieto.

p. Baltruviene labai reikalin
ga-

Nanty Glo, Pa — Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis, 
apie 30 familiju ir apie 60 pa
vieniu, mergynu visai nėra. 
Del nekuriu vyreliu p. Tara- 
daika labai reikalingas.

Oil City, Pa — Darbai 
pradeda gerintis isz kitur pri
buvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Lietuviu yra 4 familijos, 
ir vienai pavienis, mergyt u 
suvisai nėra.

Patiko baisi nelaime Kazi
miera Szauszuna, fabrike kur 
sulaužė baisiai ranka.

Akivi sznivtelei.
* Miestas Berlina (Prusose) 

ketina padaritie po žeme gelež 
keb, kurie karztuos 100 milijo 
nu marku.

* Prezidentas Francuzijoi 
ira eoc’alistu.

* Szv.-ic r jo turi daugeli 
tokiu namu kuruose žmoni- 
katrie ne turi darbo, gali gaut 
pavalgit ir pernakvot už labai 
pigius pining!!1-, ba valgis per 
diena kasztuoje apie 7 centus, 
o nakvine 15 centu.

* Praeita meta Anglijo li
kos užmueztu žmonių mainose 
akmenlaužiuose, ant geležkelu 
ir fabrikuos 9828 žmonių, o 
pažeistu 58,285.

. * Locnininkai kasikiu mink 
sztu anglu nori susivienit 
(tros1), tai ir gero nebutn, ba 
numusztu darbininkui uždar
bi ka sutartu, tai turėtu visi 
darbininkai ant to tik.

* Dalijo kone visi studentą 
ira socialistai arba prietelei 
darbininku Jiejei ira teipoegi 
geriausi ir doriause vedasi o ir 
geriausi mokinasia.

Ant paskutiniu iezranku 
Vokietijoje davi baisa ant so- 
c'aliįtikiniu siuntiniu 2,200, 
000 žmonių.

* Garsingas indijoninis file, 
zofae Buda teip sako: — Ne- 
vogk ir ne pleezk, nes prigel- 
bek kožnam būtie ponu vaisiu 
jiojo proces.

* Pirmutinis prezidentas 
Su v. Valst. turėjo 68 metus. 
Numirė isz priežasties perszali 
mo mete 1799, diena 14 Gruod 
žio.

* Seniausee plieninis laivas 
ira “Miclrgan”, kuris likos pa 
dirbtas 1844 mete, Suv. Vai.

* Suvirez puse milijono siu 
varnu maszinu buna pridirbta 
-Amerįke. Kone 2000,000 ipa-

Ant Pardavimo
Puikus sztoras darome di

deli bizni kasdiena, aplinkui 
apgyventa lietuviais, lenkais ir 
kitos tautos, ežia nereikia di 
delio mokslo nei galvos suki
mo, tik proto ir keletą sz'mtu 
doleriu, priežastis pardavimo 
savininkas pomirusiais tėvais 
Pennsylvanijoj aplaike kita 
bizni, per tai turėdamas par
duos už labai maža preke. 
Preke tik 800 dol. mies* e 
Grand Rapids kožnam patin
ka gyventi nes labai gražus 
yra miestas, darbai eina gerai, 
czionais yra lietuviszka para- 
fija ir kunigas draugijos ir t 
t. Kas pirks tas nesigraudins. 
Atsiszaukit per gromata, kas 
pirks keliones kasztus apmo 
kesime. Adreeavokite sziteip

J. Bizauskas.
414 W Leonard St

Grand Ripids, M eh

=- - ---- . -■

5,000 Dovanos!
Jago kas darodys, kad szi

tas apgarsinimas yra 
apgavysta!

Nauja stebuklinga mostis 
isz geriaūeiu maiszimn kuria 
naudoja garsingi daktarai Ii- 
gonbutese del savo prc'jentn. 
Gvartinimas užtvirtintas. Bė 
daktaro pagialbos pra-zalina: 
dydžiause niežiejima, pa 
puczkus, nosini szaltl, nuo 
slogos, gerkles skausmu, 
pleiskėmis, sulaiko plaukus 
nuo slinkimo— toji mostis yra 
verta $5 Kas pirks mosti kuri 
parsiduos ant trumpo laiko 
tik už $1 aplaikys dykai bon- 
kute peif-imos essencijos it z 
kuriuos galima pridirbt kvor
ta giaro kvepalo. Ižsiunsim 
per paczta Toji mestis priva
lo rastis kožnam name- Ne 
vilkinkyte, nes siunskyte tuo- 
jaus ant žemiau paduoto ad 
reeo nes szitas apgarsinimas 
talpysis tik per trumpa laika.

Brundza Med Co, 
Box 106 S 8-ih <fc Broadway

Brooklyn, N. Y
Paiiudimas: Liūdinu buk 

toji mo-tis ižgydino mano 
-žalti kuri turėjau per kėlės 
nedelias o ir skausmą gerkles. 
Visiems savo tautiecziams vė
linu jaja naudoti.

F. W. S. Boczkauskas,
R daktoris “Saules.”

Temykite.
Pottsville, ĮPa

December 27, 1912 
Tiems kuriems apeina:

Kamisoriai Sch lylkill pa
vieto duoda žinote kad tie ku
rie turi sekanezius Bondsus, 
turi jias sugražinti po dienai 
2-trai January 1913 pas pa- 
vietava kasijeriu, ir procentas 
ant tu bondsu sustos 31 De- 
cemberio 1912.

Bondeai kurie turi but su
gražinti yra iszduoti 1889 m 

1889 Iszdavimo.
$1000 suma. Nob. 6 -37
$500 suma. Nob. 8 - 52 - 

75 - 107
$100 suma.
Nos. 7 - 13 - 15 - 23 - 26- 

04 - 58 - 04 - b'l — 68 - (>9 - 
76 - 80 - 81 - 82 - 83 -rS9- 
101 - 104 - 106 - 108- 1^13 - 
128 - 129 - 134 - 136 - 1H-- 
140 - 143 - 144 - 145 - 148 - 
150 - 152 - 155 - 156 - 160 - 
162 - 165 - ISO - 189 - 190 - 
191 - 201 - 203 - 207 - 212 - 
218 - 232 - 236 - 240 - 254 - 
258 - 260 - 266 - 269 - 275 - 
282 - 284 - 289 - 290 - 294 - 
301 - 310 - 316 - 325 - 335 - 
346 - 355 - 358 - 360 - 362 - 
366 - 367 - 368 - 372 - 373 - 
374 _ 382 _ 383 - 385 - 386 - 
391 <fe 393.

B J. Smith 
E. C. Brobst 
P. J. B yle 

County Commissioners. 
Attest: — 
Paul W. Houck

Chit f Clerk.

DEL KALĖDŲ.
Parsitraukit nog savo Tautieczio 

. Su kiekvieno orderi

Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mea mokame giara 

rocenta ant sudėtu piningu musu 
anke. Pradek ozedyt szendien.
Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main &, Centre St. Mahanoy City, Pi.

— Tomis dienomis lankėsi 
isz Ashley. Pa. p. Kaz. Kontw 
ka senas abivatelis Mahano 
jaus, pas iždavejus “Saules” 
ir nekurtuos pažinstamus.

Temykite.
Metinis susirinkimas “Stock 

Holderiu” Merchants Banking 
Trust Co banko isz Mahanoy 
City, Pa. atsibus 14 d. Janua- 
riaus 1913 m. tarpe 2 o 4 ady- 
nos po piet, idant iszrinkti 
naujus direktorius ant meto 
laiko teip-gi bus balsavimas 
kaslink permainimo instatimu. 
Susirinkimas atsibus banke.

T> p, Guinan,
Sekretorius. I

Mononguheln, Pa. — 
Darbai gerai eina isz kitur dar 
bas nesunku gaut.

— Oras gražius, sniego ira 
in vales.

— Szv. Kalėdos puikiai 
praėjo ir visi žmoneliai gražiai 
užsilaikė.

Baltimore Md.— Darbai 
pusėtinai eina, uždarbiai ne- 
vienoki.

— Oras gražus.
— Parafijos reikalai pa’ro 

ir nežine kadas etos geresni 
laikai.

Boyne City, Mieli — Dar 
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut-

— Lietuviu viena f smili ja 
ir tie gražiai užsilaiko. j

Naujės pasilinksminimas amerikoniszku'studentu 
iin “Wall Ball”.

geru Gėrimu. Su kiekvieno 
gausit Puiku Kalendorių. •

.......... SKANUS GĖRIMAI...
Royal Cl-tb Rye kvorta
O. B. C. ”
Monongohela ” ”
Cognac Brandy 
French Cognac ”
Ruskas Sznap-ns 
Ruskas Kimelis ”
R-jbkas Viszniu Vynas ”
Apricot Brandy (saldus) ”
Port Vynas (Imp.) 
Port Vynas (I *om.) 
Port Vy» as Ballas ”
Tokay Vynas Baltas 
Orange Vynas ”
Bananna Vynas ”
Ginger Brandy 
Pepermint Sclmaps 
Rock A Rye 
Rūmas ”
Benedictine (Dorn.) 
Benediction (Imp.) ’

Teipos gi turim Sznapso, Rumo, 
Ginęs, Brandes, Kin elio ir visokiu 
Vyno, galionais po S2. §2.50,§3,$3 50 
Si ir daugiau už galioną.

Jeigu nerasit virsz minėta koki 
gėrimą kn jums patinka tai klauskit. 
Mrs laikom visokius gėrimus

Jeigu norit 
atsiuskit adresa. 
prisiuntima jeig 
Deszimts Doleriu arba daugiau.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St., Pittsburg, Pa.

$1.00 

iso 
1.00

1.50
1.50 
l.'-'O 
1.00
1.50
.75 

1.00

1.00
1.00

1 <10 
1.00

2.50

mus kataliogu, tai 
Mes u/.mok am už 

i orderis. bus ant

Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas 
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baimes gulite pirkti musu Keystone Pecziu. 
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepinio, daug vietos.del ugnies.

S'.virszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

Mahanoy City, Shenandoah, 
VjrUindll S Mt.Carmel, Landsford.

Naujas Rudeninis Tavoras «se

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Rudens. Teipgi visokiu gatavu S 
Andaroku, Jekiu ir t. t. T_"___
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Giituvu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldroe, Blunketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus gerinus pirkti negu 
kitur.

Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Puiku szlebukiu kūdikiams prie

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mghenov City, Pp

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

reik jtuu. kreipkiles

■ 34* W Mt liVuMovCl

Gaibus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau atz nesu dargiau ne locmniku ne virsz*ninku, ne 
darbiniku ‘All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves’ 
it kad dabar atidariau ofi.-a mano na’»j i vietoi

Kampas 22 nd & Carson Streets
(10 bloku nuo man > buv sios senos vietos)

Reikaluoria me džio kreiptis prie savo seno pažistamo po 
tokiu adreso-

Po ilas V. Obiecunas, 22-nd. &Csrson Sts; S S.Pittsburgh.Pa

W.TRASKAUCKA?
Pirmutini*

GRABORIUS

Vien’ntele Lietuviszka Banka po nrieži' ra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
pribkaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Lzdirbam visokius Rejentalnus dokumentas Lietuvai 
reik ju<u. kreitikitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Dovanai.
Atsiusime Kalendorių su 

gražiais pasiskaitimais tam 
kuris mumis prisius eavo var
dą ir adresa ir 20 stempa. R<- 
pzykite ezendien o gausite per 
paczta dykai. ( į 1)

Bi=clu.ffi Banking House 
287 Broadway, New York

RCS1SZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
- PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREJCZIAUSI GARLA1VAI— 

Garlaivai iezeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be ūkiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA

In Rotterdam® 8 Dlenae. In Libawa 11 Dlenn. 1 ' t’—*' ” '
831 Treczla Klasa S38
$45 Antra Klaea $60
$60 Pirma Klasa $70 , —r--------o------------ , ----
A. E. JOHNSON & CO., (General Passenger Agt«.' 27 Broadway, New York, N.Y.

Garlaivai "lezele i Un”)°
iez New Yorko ( ( 7ar' ba“B1° ’•'an>
Apie danglane demlžlnotdte pae mueo agentus arbs

3 S'QI

o o

Jeigu neturi mano katalioga, tai 
prisiusk už 2c. pacztme marke o 
apturėsi dideli puiku katalioga. kuria
me rasi visokiu geriausiu Armonikų, 
Skripku, Tribu ir daugybe kitoniszku 
Muzikaliszku Instrumentu. Istoriszku 
Knygų ir Maldaknygių kokiu tik 
randasi Lietuviu kalboj Gražiu 
popierių gromata raszymui su pukia 
usias apskaitymais ir dainomis su 
drukuotais aplink konvertais, tuzinas 
už 25c.. penki tuzinai už §1.00. 
Sztornikanis, agentams ir pedliorams 
parduodu visokius tavorus labai pigiai 
Reikalaukite visko pas tikra lietuvi, 
o gausite teisingus tavorus.

W.Waitlelis11”'?..^',,.

Užpraszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt ‘‘Sveikos ir Drūtos’* pilnos givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir keutejo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dal'kai yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kilo laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽURzk ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

DR.ALEX’R. O’MALLEY
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai simikalbama 
ir RURirttuznma

T.IETCVlkZKASp ()Į<IGBAVISTAF

M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir p(gei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto 
grafijas isz mažių ir indeda in reimus.

Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukineja 
Poftt-Knrczius. Parduoda Reiniasir t.t

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

__2 valstijos Kasijerius turi 
sudėtus Piningus Merchants X*Qlin...D ... Ęį.TUL »J.,--------
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invales gera 
Banks. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto 
biznieriai. Skolina piningus 
ant lengviausiu iszligu. 

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, Vice-Prezidentai 

A. Daniszewiczia. 
L. Eckert,

No. 6
kelete

Vintą

S. Horkewicz
408 West Ihhinoy All

,50c.

.10c.

,26c 
25c. 
,26c.

.25c. 
,25c.c 
,25c.

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 5.
Geriausia Arielka___

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi c zis gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priest laika, duokite savo 
orderi o bus joms pristatyta

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Maio Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

6arsiu LietuvIszku-Lenkiszku Vaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas 8ztorninka£ 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
bztoruose ant pardavimo, kad.musu 
tautieczei reikalaudami galetu«nusi- 
pirkti ir nereikalautu lazduota 
piningus dovanai kokiems nors ąpg3" 
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo- 
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l................................ 25c.
Egiutero No. 2.............................
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................35c.
Meszkos Mostis................
Trejanka..........................
Linimentas vaikams.......
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas............
Anty-Lakson del vaiku.......
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’ ’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu..........................25c.
Ugniatraukis.................................. 25c.
Skilvio Laszai............................. ..25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios...............................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo...........50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo............................10c.
Laszai nuo Dantų.................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų......................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto............. 15c.
Gyd. nuo Grippo.................. $1.25.
Plauku apsaugotojas...........  ......50c.
Muilas dėl Plauku.
Milteliai nuo Kepenų...................35c.
Rožes Balsamas.............................25c.
Kinder Balsamas..........................25c.
Bobriaus Lasiai...........................50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaiku§r..................$1.25.
Pleisteris -^Easztavolo)............... 25c.
Pomadą 'plaukams.......................25c.
Gyd. exu0 skaudėj ir-o Ausise...... 25c.
Gyduolę nUo Ridens....... ......... 50c.
Vengrįstkas Taisytojas Ūsu-------15c.
Inkstu Vai^As..............26c. ir $1.00.
Akines malkeles..........-...............25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abeluai skausmo -r skarbūtis $1.25.
Gyd. n no Parku Niežu $2.00. 
Gyd. niao Ded^nines.............. $2.00.
Gyd. ulo Las lap, ingos Ligos $5.00*

Agentas
SZIPKORCZiU (R SiDPTIMA PININGU.

Parduoda Szipkortes antgeriaueio 
linijų In ir isz Lietuvos. Siunta 
Piningus in Visas Dalis Svj<»*o greiti! 
pigiai ir teisingai. Kaszikite pat, 
mane o gausite teisinga atšakiu** 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgomu Tavoru Ir Buozern* 
Fr. Petraitis - Clymer,Pa.

D. M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

D.F.Guinan, Kaaijerius. 
M. Gavula.
W. J. Miles.

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 
turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes §12,000.00 
^rduodu laiva-kortes ant geriausi'-' 
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiuncziu m prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningu? ant ameriko
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsukimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adresą vokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US. 202 Troy St. Dayton. Ohio. Naujas Iszradimas

Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku doleriu 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Go.
B’dway & So. 8-th. BrnoklvitN.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10o 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pa.

Dr. I. J. Stankus
1210 S. Broad St.. Philadelphia, Pa.

• ...OFISO VALANDOS...
r Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare.
• Nedeliomis lig 4 ad. popiet.
j Telephones: 3757 Dickinson V’

- - - - - - - - Jaigu kada busite
PHILADELPHIA *

Tai užeikite in
J^IETUVISZKA JLJ I

JUOZAS OKIM
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callow
Ten busite sveitingai priim 
pavalgyti ir galima pernak

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningus už žemiause prese ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžia visa Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

GYVZNIMASVISU
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkowiki-Co.

MAHANOY CITY. PA.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PiLIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Aogliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienyta Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
K lobas matidamas reikalą, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut ežia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order).
Lllbmlaa Am. Citizens Club

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
attorney; counsellor and 
ADVOC ATE OF UNITED STATES 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, Jaivosę ir 1.1. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Adresą vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N,Y,

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokia 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielka,, Vynia, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio* 

Duokyte dabar orderi o bus jumif 
pristatyta in namus,

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.




